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Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2020/001020-019

Vybavuje

Púchov
31. 08. 2020

ROZHODNUTIE
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“

sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

Popis konania / Účastníci konania
Obec Nimnica, IČO: 00692344, Nimnica 357, 020 71 Nimnica.

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie podľa § 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „príslušný
orgán“) a ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,

na základe oznámenia o strategickom dokumente podľa § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení „Zmeny
a doplnky č.1 územného plánu obce Nimnica“, ktoré doručil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom
znení obstarávateľ „Obec Nimnica, IČO: 00692344, Nimnica 357, 020 71 Nimnica“, zastúpený starostom obce Ing.
Ladislavom Ďurečekom (ďalej len „obstarávateľ“),

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vydáva podľa § 7 ods.
5 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie v zisťovacom konaní (ďalej len „rozhodnutie vydané
v zisťovacom konaní“):

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“ (ďalej len „strategický dokument“)
−SA NEBUDE POSUDZOVAŤ−
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

Vyššie uvedený strategický dokument možno prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie
Obstarávateľ „Obec Nimnica“ doručil dňa 12. 05. 2020 príslušnému orgánu vyššie uvedené oznámenie o
strategickom dokumente zo dňa 23. 04. 2020, ktorý v apríli 2020 vypracovali odborne spôsobilá osoba Ing. Marta
Slámková a kolektív, v ktorom je uvedené:
- II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE: 2. CHARAKTER: Zmeny a Doplnky č.1
Územného plánu obce Nimnica je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. a
v znení zákona č.408/2011 Z. z § 4 ods.1 je strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na
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životné prostredie. V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon) Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Nimnica stanovia zásady a regulatívy
funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívania
plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability krajiny, zásady
a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrnych hodnôt a významných krajinných prvkov, zásady
a regulatívy občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia obce.

- 3. HLAVNÉ CIELE: Ciele riešenia strategického dokumentu Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce
Nimnica vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. V riešení dokumentácie „ Zmeny
a Doplnky č.1 územného plánu obce Nimnica “ je potrebné v súlade s § 11, ods. 5 stavebného zákona zamerať
sa na riešenie súčasných územno-technických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce
zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného
rozvoja. Dôvod spracovania: zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania obce vytypovaním a
schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie usporiadania obce, získanie právne záväzného
dokumentu usmerňujúceho rozvoj obce na základe odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných.
Rešpektovať a zapracovať aktuálne znenie ÚPN-VÚC Trenčianskeho kraja a aktuálnom znení jeho zmien a
doplnkov.

Riešené územie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Nimnica pozostáva z území siedmych
rozvojových území (D1-D7) a jednej zmeny (Z1) funkčného využitia:
▪ D1 Horný Salaš - rozvoj bývania v rodinných domoch, sklon terénu 3°- 7°, mimo zastavaného územia, v
severozápadnej časti územia;
▪ D2 Cingové - rozvoj individuálnej chatovej rekreácie, mimo zastavaného územia, v severovýchodnej časti obce;
▪ D3 Dolný Salaš - rozvoj bývania v rodinných domoch, sklon terénu 12°- 17°; mimo zastavaného územia, v západnej
časti katastra;
▪ D4 Podholíšom - rozvoj bývania v rodinných domoch, mimo zastavaného územia, v juhovýchodnej časti územia;
▪ Z1 Pri družstve - zmena funkčného využitia z IBV na priemysel, mimo zastavaného územia, v priemyselnom areáli;
▪ D5 Pri autobusovej zástavke - bývanie v bytových domoch, zastavané územie;
▪ D6 Kopanica - rozvoj kúpeľnej funkcie - ubytovanie klientov, mimo hraníc zastavaného územia, vnútorné kúpeľné
územie kúpeľného miesta Nimnica, v juhovýchodnej časti obce;
▪ D7 Badovec - rozvoj bývania v rodinných domoch, maxim. terén 12°- 17°, mimo zastavaného územia, v
severozápadnej časti obce;

▪ napojenie rozvojových plôch na verejné siete technickej infraštruktúry; ▪ zosúladenie rozvojových záujmov obce so
záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov.

- 4. OBSAH: Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. a vykonávacej
Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Dokumentácia ÚPN – O bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane Metodickému usmerneniu
obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, r.2001), pozostáva z nasledovných etáp:
▪Návrh ÚPN-O Nimnica pozostáva:
1. TEXTOVÁ ČASŤ,
2. DOKLADOVÁ ČASŤ. GRAFICKÁ ČASŤ: Výkres širších vzťahov – predstavuje aktuálny výrez z UPN-VUC
Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení. Ďalšie výkresy grafickej časti ZaD č.1 ÚPN-O Nimnica sú spracované
formou priesvitiek na aktuálne výrezy A a B z výkresov schválenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O
Nimnica v mierke 1 : 5 000.
2A. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a verejnoprospešnými stavbami (výrez A z výkresu č.2 UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
2B. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, s vyznačenou záväznou časťou
riešenia a verejnoprospešnými stavbami (výrez B z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
3A. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (výrez A z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
3B. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (výrez B z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
4A. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce (výrez A z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M
1 : 5 000;
4B. Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce (výrez B z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M
1 : 5 000;
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5A. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (výrez
A z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
5B. Výkres budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (výrez
B z výkresu UPN-O Nimnica + priesvitka) M 1 : 5 000;
6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability.

- 5. UVAŽOVANÉ VARIANTNÉ RIEŠENIA: Keďže ide o Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica,
ktoré sa v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení vypracováva ako nevariantný návrh, neuvažuje sa s
variantným riešením.

- 6. VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍPRAVY A SCHVAĽOVANIA: Časový harmonogram prác na
Územnom pláne obce Nimnica pozostáva z nasledujúcich etáp: ▪ Spracovanie Návrhu Zmeny a Doplnky č. 1. ÚPN
– O Nimnica, jeho prerokovanie podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 7 až § 15 zák.
č. 24/2006 Z. z. a schválenie podľa § 26 ods.3 zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť; ▪ Čistopis Zmeny a Doplnky č.1 ÚPN – O Nimnica,
ako výsledok schvaľovacieho procesu návrhu Zmeny a Doplnky č.1 ÚPN – O Nimnica s predpokladaným termínom
ukončenia 0.1.2021.

- 7. VZŤAH K INÝM STRATEGICKÝM DOKUMENTOM: Pri spracovaní ÚPN-O Nimnica: bude rešpektovaná
nadradená územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa - Územný plán Veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov; budú využité dokumenty: ▪ Územný plán obce Nimnica,
▪Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nimnica, ▪Regionálny územný systém ekologickej stability
okresu Považská Bystrica, ▪Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Považská Bystrica a Púchov,
▪Územnoplánovacie dokumentácie okolitých obcí.

- 8. ORGÁN KOMPETENTNÝ NA JEHO PRIJATIE: Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica (§ 26 ods. 3 stavebného
zákona).

- 9. DRUH SCHVAĽOVACIEHO DOKUMENTU: ▪Uznesenie obecného zastupiteľstva v Nimnicu o schválení
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica; ▪Všeobecne záväzné nariadenie obce Nimnica o záväzných
častiach Zmeny a Doplnky územného plánu obce Nimnica.

- III. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA:
1. POŽIADAVKY NA VSTUPY: Vstupom pre spracovanie Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu obce Nimnica
sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území, V riešenom území Nimnica sa nachádzajú
ochranné pásma minerálnych prameňov, ktoré je potrebné rešpektovať. Ochranné pásmo I. stupňa zahŕňa hlavne
priestor, v ktorom minerálna voda vystupuje na povrch skalného podkladu a jeho najbližšie okolie, kde sa
predpokladá formovanie tejto vody. Sú to oblasti, ktoré sú s cirkuláciou minerálnych vôd v najtesnejšom spojení.
Do vymedzeného priestoru ochranného pásma I. stupňa patrí v k. ú. Nimnica areál kúpeľov a celý objekt vodného
diela s hydrocentrálou. Ochranné pásmo II. stupňa, do ktorého spadá celé k. ú. Nimnica je vymedzené na základe
geologickej stavby územia a jeho morfológie, ako vnútorná infiltračná oblasť, z ktorej sa môžu doplňovať zásoby
podzemnej vody pre tvorbu minerálnych vôd. Kúpeľné miesto Nimnica má vyčlenené vnútorné kúpeľné územie a
vonkajšie kúpeľné územie. Hranice zodpovedajú ochranným pásmam prírodných liečivých zdrojov I. a II. stupňa.
2. ÚDAJE O VÝSTUPOCH: Dokumentácia územného plánu obce Nimnica bude obsahovať v zmysle stavebného
zákona smerné a záväzné časti riešenia. Rozhodujúcim výstupom obstarávaného územného plánu sú v zmysle § 12
Vyhlášky MŽPSR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacej dokumentácii a územnoplánovacích podkladoch záväzné
časti územného plánu. V tomto zmysle, výstupy územného plánu obce Nimnica budú definované v etape spracovania
návrhu Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O a aj v jeho dopracovaní po prerokovaní. Záväzné časti budú vyhlásené
Všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce Nimnica.
3. ÚDAJE O PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Územnoplánovacia
dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2 ods. 1 písm. j) stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami
cit. odseku). Úlohou územnoplánovacej dokumentácie je vytvorenie predpokladov pre súlad všetkých činností
v území so zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie
trvalé udržateľného rozvoja. Priame a nepriame vplyvy na životné prostredie môžu byť identifikované až v
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etape spracovania návrhu Zmeny a Doplnky č. 1 ÚPN-O Nimnica. Medzi vážnejší vplyv na ŽP sa predpokladá
výrub drevín v súvislosti plánovanou s výstavbou RD a rekreácie, ktorý bude upresnený v následnej projektovej
dokumentácii.
4. VPLYV NA ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA: Vo väzbe na ciele spracovania Zmeny a Doplnky
č.1 ÚPN-O Nimnica, dokument predpokladá pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý spočíva
v koncepčnom riešení prípravy územia obce na realizáciu technickej a dopravnej infraštruktúry, sociálnej
infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ekologickej stability
územia, ochrany poľnohospodárskej pôdy. Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na
zdravotný stav obyvateľov, resp. stanoviť záväzné regulatívy na ich elimináciu, strategický dokument nemá priame
negatívne účinky na obyvateľstvo.
5. VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA: nepredpokladajú sa, nakoľko riešením Zmeny a Doplnky č.1 ÚPN obce
Nimnica nebudú priamo dotknuté osobitne chránené časti prírody a krajiny v zmysle § 2 ods. 2 písm o) zákona č.
543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny a ani územia sústavy NATURA 2000. Podľa nadradených dokumentácií
ÚSES (Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability) sa z vyčlenených prvkov kostry ÚSES
v predmetnom území nachádza: Nadregionálny biokoridor Váh – staré koryto, vrátane VN Nosice - vedie údolím
Váhu. Má interkontinentálny význam z hľadiska migrácie vodnej fauny a avifauny. Podľa RÚSES okresu Považská
Bystrica (1994) a jeho aktualizácie v roku 2005 v území boli vyčlenené nasledovné ekologicky významné
časti krajiny: Prírodný priestor Diel-Nimnica predstavuje územia a časti prírody s významnými biologickými a
estetickými hodnotami, plní funkciu prírodného areálu pre kúpele. Genofondová lokalita Brezie - Močiare - liahnište
obojživelníkov, mokraďná vegetácia. Genofondová lokalita Váh pod Nosickou priehradou - ornitologická lokalita,
významný hniezdny biotop, ťahová zastávka vodného vtáctva. V katastri Nimnice k tejto veľkej genofondovej
lokalite pričleňujeme brehové porasty starého koryta Váhu. Platný ÚPN-O obce Nimnica vyčlenil nasledovné
krajinné prvky (EVS - ekologicky významné segmenty a GL - genofondové lokality): EVS - masív Holíša, EVS
- Pechov laz, EVS – Borová, EVS - Čerešňový sad, EVS - brehové porasty pod kúpeľami Nimnica, EVS -
Krajinnoekologicky významný komplex Salaše, EVS - Brehové porasty potoka Nimničanky, GL - Vrcholová oblasť
Holíša, GL - Brehový porast pod VN Nosice, GL - Brezie-Močiare.
6. MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S UPLATŇOVANÍM STRATEGICKÉHO MATERIÁLU: Možné závažné riziká
súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nie sú známe. Vzhľadom na plánovaný rozvoj funkčných plôch
s funkciou bývania, rekreácie a cestovného ruchu je možné predpokladať len bežné riziká vplyvu z týchto nových
plôch na riešené územie. V tomto štádiu sa však nedajú úplne jednoznačne posúdiť, ale je veľký predpoklad, že riziká
budú eliminované už vo fáze prerokovávania ÚPD, jej úprav podľa pripomienok a následnej projektovej príprave.
7. VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRESAHUJÚCE ŠTÁTNE HRANICE: Z predloženého návrhu
strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Príslušný orgán podľa § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení zverejnil dňa 10. 07. 2020 vyššie
uvedené oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-nimnica a webovom
sídle príslušného orgánu štátnej správy https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74 a listom
č. OU-PU-OSZP-2020/001020-002 vydaným dňa 10. 07. 2020 doručil oznámenie o strategickom dokumente
DOTKNUTÝM ORGÁNOM a listom č. OU-PU-OSZP-2020/001020-003 vydaným dňa 10. 07. 2020 doručil
oznámenie o strategickom dokumente SCHVAĽUJÚCEMU ORGÁNU a DOTKNUTÝM OBCIAM. Príslušný
orgán pri zverejnení vyššie uvedeného oznámenia o strategickom dokumente oznámil podľa § 6 ods. 3 zákona č.
24/2006 Z. z. v platnom znení pre prípad záujmu dotknutej verejnosti podľa § 6a ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v
platnom znení o prípravu vyššie uvedeného strategického dokumentu pred jeho schválením miesto a čas konania
konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení doručili príslušnému orgánu štátnej správy svoje nasledovné
písomné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - Inštitút dopravnej politiky, ako dotknutý orgán, v
stanovisku č. 17950/2020/IDP/55942 zo dňa 15. 07. 2020 uvádza: „MDV SR má k oznámeniu o strategickom
dokumente ÚPN-O Nimnica, ZaD č. 1 nasledujúce požiadavky a pripomienky: ▪predmetný dokument spracovať v
súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja; ▪rešpektovať
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; ▪dopravné
pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové
zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
predpismi; ▪postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
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znení neskorších predpisov; ▪v záväznej časti požadujeme neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií.
Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie; pri
navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé
vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien
a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku
neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči
správcovi pozemných komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto
opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; ▪obzvlášť upozorňujeme, že pri
lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu
k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby
bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými
vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;
▪rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ▪postupovať v súlade s Národnou stratégiou
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013; ▪rešpektovať
stanoviská Železníc Slovenskej republiky a Dopravného úradu, o ktoré ste požiadali priamo. OZNÁMENIE
O STRATEGICKOM DOKUMENTE ÚPN-O NIMNICA, ZAD č. 1 BERIE MDV SR NA VEDOMIE A
NEPOŽADUJE HO ĎALEJ POSUDZOVAŤ PODĽA ZÁKONA.“.

2. Dopravný úrad - Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. 15517/2020/
ROP-002/30568 zo dňa 16. 07. 2020 uvádza: „Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného
letectva v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemá na riešené územie žiadne požiadavky,
nakoľko sa v katastrálnom území obce nenachádza žiadne letisko, heliport ani letecké pozemné zariadenie, do
riešeného územia nezasahujú ani ochranné pásma, resp. prekážkové roviny a plochy letísk, heliportov a leteckých
pozemných zariadení, ktoré sa nachádzajú mimo riešeného územia obce a v rámci územnoplánovacej dokumentácie
sa nenavrhuje ani žiadne využitie územia, ktoré by podliehalo súhlasu Dopravného úradu podľa ustanovenia § 30
ods. 1 leteckého zákona. Z pohľadu Dopravného úradu NEEXISTUJÚ ŽIADNE VPLYVY, KTORÉ BY MALI
BYŤ V STRATEGICKOM DOKUMENTE POSÚDENÉ PODROBNEJŠIE, TEDA TAKÉ, KTORÉ BY MALI
BYŤ POSUDZOVANÉ PODĽA ZÁKONA č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len
z hľadiska záujmov civilného letectva.“.

3. Okresný úrad Trenčín - odbor výstavby a bytovej politiky, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-TN-
OVBP1-2020/017119-006/JD zo dňa 20.07.2020 uvádza: „K štruktúre oznámenia o strategickom dokumente
nemáme výhrady. Kapitola II. Základné údaje o strategickom dokumente, podkapitola 4. Obsah: podľa vyhlášky č.
55/2001 Z. z. dokumentácia územného plánu obce sa člení na textovú časť a grafickú časť (nie dokladová časť ako je
uvedené v texte). Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, po preštudovaní priloženého oznámenia
vyjadruje názor, že STRATEGICKÝ DOKUMENT ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
NIMNICA NEMUSÍ BYŤ POSUDZOVANÝ PODĽA ZÁKONA, vzhľadom na rozsah a lokalizáciu predmetných
zmien. Podrobnejšie v zmysle § 22 stavebného zákona sme sa k Návrhu Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu
obce Nimnica vyjadrili v stanovisku č. OU-TN-OVBP1/2020/017119-002/JD zo dňa 29. 05. 2020.“.

4. Okresný úrad Trenčín - odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-
TN-OSZP2-2020/022665-002 SIN zo dňa 23.07.2020 uvádza: „Orgán ochrany prírody požaduje v záväznej časti
doplniť informáciu, že pri schvaľovaní ďalších stupňov územnoplánovacej dokumentácie (územné rozhodnutie)
je potrebné zmapovať výskyt biotopov národného a európskeho významu na navrhovaných lokalitách D1 – D4 a
D7, prípadne pre ich priestorovú identifikáciu kontaktovať ŠOP SR, Správu CHKO Strážovské vrchy (so sídlom:
Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica). Rovnako je potrebné doplniť informáciu, že pri výstavbe nebude dotknutý
Nimnický potok a jeho brehové porasty, inundačné pásma je potrebné ponechať bez zástavby. Pri výrube drevín
mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Ak orgán ochrany
prírody (Obecný úrad Nimnica) nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 uvedeného zákona, treba uprednostniť
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geograficky pôvodné druhy drevín. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej
správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, po preskúmaní strategického dokumentu „Zmeny a
doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“ NEPOŽADUJE ĎALŠIE POSUDZOVANIE STRATEGICKÉHO
DOKUMENTU.“.

5. Okresný úrad Považská Bystrica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, ako dotknutý orgán,
v stanovisku č. OU-PB-OCDPK-2020/009358-002 zo dňa 23.07.2020 uvádza: „Tunajší cestný správny orgán
vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III tr. na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval
žiadosť o stanovisko k hore uvedenému zámeru a NEVYŽADUJE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽP. Toto
záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona, ale nenahrádza
povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia, ....) podľa cestného zákona.“.

6. Železnice Slovenskej republiky - Generálne riaditeľstvo - odbor expertízy, ako dotknutý orgán, v stanovisku č.
30082/2020/0230-2 zo dňa 23. 07. 2020 uvádza: „▪V k. ú. Nimnica sa realizuje modernizácia železničnej trate.
Zostávajúce údaje týkajúce sa železničnej infraštruktúry žiadame v ÚP obce Nimnica zachovať bez zmeny. ▪Žiadame
rezervovať územie pre trasu vysokorýchlostnej trate v súlade s ÚP Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z hľadiska
územného rozvoja ŽSR údaje týkajúce sa železničnej infraštruktúry v Zmene a doplnku č. 1 Územného plánu obce
Nimnica žiadame zachovať bez zmeny. ▪Vzhľadom na skutočnosť, že v k. ú. Nimnica sa realizuje modernizácia
železničnej trate, ŽSR, ako dotknutý orgán žiada v územnom pláne obce Nimnica uviesť nasledovné body: 1./
Upozorňujeme, že miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môžu
byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežnou
železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v
ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky
z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR
č. 579//2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej
prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby,
a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate. Po
realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatniť
akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred
navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože
negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej výstavby boli známe. 2./ Všetky
jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou žiadame v územnom pláne ako mimoúrovňové.
3./ Všetky novovybudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové. V PRÍPADE, ŽE BUDÚ
SPLNENÉ NAŠE PRIPOMIENKY, ŽSR PO OBOZNÁMENÍ SA S PREDMETOM ZISŤOVACIEHO KONANIA
NEPOŽADUJE POSUDZOVAŤ NAVRHOVANÚ ČINNOSŤ“.

7. Okresný úrad Považská Bystrica - odbor pozemkový a lesný, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PB-
OCDPK-2020/009358-002 zo dňa 23.07.2020 uvádza: „Vzhľadom k tomu, že strategický dokument obsahuje
rozvojové plochy, ktoré neuvažujú so záberom do lesných pozemkov, iba v ich ochrannom pásme, ktoré neovplyvnia
funkcie lesa, OÚ-PLO nemá pripomienky ku predloženému dokumentu. Predmetom strategického dokumentu je
zahrnúť do územnoplánovacej dokumentácie nové konkrétne zámery na výstavbu rodinných domov, rozvojové
plochy pre rekreáciu, zmenu funkčného využitia plôch, prebrať plochu pre rozostavaný bytový dom. Je potrebné
aktualizovať časti záväzných regulatívov UPN VUC Trenčiansky kraj, resp. zmeniť dielčie riešenia ÚPN–O tak,
aby boli v súlade s platnými záväznými dokumentmi SR ako je Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy. Z hľadiska ochrany lesných pozemkov ide o malé zmeny a doplnkov platnej územnoplánovacej
dokumentácie, ktoré neovplyvnia funkcie lesov, z toho dôvodu OÚ-PLO NEPOŽADUJE, ABY PREDMETNÝ
DOKUMENT BOL POSUDZOVANÝ PODĽA ZÁKONA č. 24/2006 Z. z.“.

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Sekcia geológie a prírodných zdrojov - Odbor štátnej
geologickej správy, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. 4364/2020-5.3 36498/2020 zo dňa 24. 07. 2020 uvádza:
„1./ V katastrálnom území obce Nimnica (ďalej len „predmetné územie“) je na základe výpisu z Informačného
systému environmentálnych záťaží evidovaná environmentálna záťaž: Názov EZ: PU (006) / Nimnica - skládka nad
PD, Názov lokality: skládka nad PD, Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu, Registrovaná ako: C sanovaná /
rekultivovaná lokalita. 2./ V predmetnom území je zaregistrovaných 24 svahových deformácií: 5 aktívne svahové
deformácie, 6 potenciálnych svahových deformácií a 13 stabilizovaných svahových deformácií. Jedná sa o svahové
deformácie typu zosuvov. Svahové deformácie sa registrujú po pravej strane vodného toku rieky Váh, na svahoch
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vrchov Diel, Holiš, Stochovec a Upohlavský Diel. V blízkostí kúpeľov Nimnica, v častiach Horný a Dolný Salaš.
Oblasti so svahovými deformáciami sa radia medzi rajóny nestabilných území s vysokým stupňom náchylnosti
územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Na územiach existuje vysoké riziko aktivizácie svahových
pohybov vplyvom prírodných podmienok, taktiež je citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Ďalšie oblasti
s registrovanými svahovými deformáciami sú zaradené rovnako medzi rajóny nestabilných území so stredným
stupňom náchylnosti územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií. Ide o územia s možným rizikom
aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, sú rovnako citlivé na negatívne antropogénne
zásahy. Okolie spomínaných deformácií predstavuje rajóny nestabilných území so stredným stupňom náchylnosti
územia k aktivizácií resp. vzniku svahových deformácií, tieto oblasti reprezentujú územia s možnosťou rozširovania
existujúcich svahových deformácií, územia s priaznivou geologickou stavbou, podporujúcou reálnu možnosť
vzniku svahových deformácií (najmä skupiny zosúvania a tečenia) vplyvom prírodných podmienok, v závislosti
od morfológie terénu a územia citlivé na negatívne antropogénne zásahy Orgány územného plánovania sú podľa
§ 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť
výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v
záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), list 25 - 44
Považská Bystrica, ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava.
Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách
(http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv, http://mapserver.geology.sk/zosuvy/). Svahové
deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.
3./ Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej
mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 4./ Informácie o
geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. Podľa § 20 ods. 3
geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: a) výskyt potenciálnych,
stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych
a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely. b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia
pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.“.

9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Úrad správy majetku štátu - Agentúra správy majetku - Detašované
pracovisko Stred, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. ASMdpS-1-924/2020 zo dňa 14. 07. 2020 uvádza: „S vyššie
uvedeným strategickým dokumentom súhlasíme bez pripomienok. Zároveň Vám oznamujeme, že NETRVÁME NA
POSUDZOVANÍ DOKUMENTU PODĽA ZÁKONA Č. 24/2006 Z. z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.“.

10. Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán,
v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/001198-002/ZK5 zo dňa 17. 08. 2020 vo svojom stanovisku uvádza: „Okresný
úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy
v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení z hľadiska ochrany vodných pomerov
predložený strategický dokument je možný, za podmienky rešpektovania nasledných pripomienok: ▪Novonavrhnuté
rekreačné objekty nesmú mať riešené odkanalizovanie odpadových vôd do domových čistiarni odpadových vôd.
▪V inundačnom území vodných tokov je zakázané umiestňovanie objektov s funkčným využitím určeným v návrhu
„Zmeny a doplnky č. 1 ÚPO Nimnica“ (rodinné domy, rekreačné objekty), pokiaľ nie je zrealizovaná stavba
protipovodňovej ochrany. ▪Rešpektovať rozsah pobrežných pozemkov stanovený vodným zákonom, ktorý je v
závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie, pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú to
pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej
hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. ▪V rámci schvaľovacieho procesu (územné
a stavebné konanie) navrhnutých stavebných aktivít rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. ▪Vzhľadom k tomu, že obec Nimnica (územie
mimo zastavaného územia) sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy - Javorníky, pri návrhu
stavebných aktivít je potrebné rešpektovať zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie
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vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ochranu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti. Výstavba
nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii musí byť navrhnutá tak, aby odvádzanie odpadových
vôd bolo prioritne riešené prostredníctvom verejných kanalizácií (§ 4 zákon č. 305/2018 Z. z.). Mimo zastavaného
územia, kde nie je riešené odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie možno odkanalizovanie odpadových
vôd riešiť prostredníctvom iného primeraného systému alebo individuálneho systému, ktorý však bude povolený na
dobu určitú, do doby vybudovania verejnej kanalizácie v dotknutej lokalite. Ten, kto akumuluje odpadové vody v
žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Odvoz odpadových
vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo oprávnená osoba. Ten, kto vykonáva odvoz
odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových
vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto
umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
a adresu čistiarne odpadových vôd. ▪Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Vyjadrujeme názor, že
predmetný STRATEGICKÝ DOKUMENT NEMÁ BYŤ POSUDZOVANÝ PODĽA ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z.
V PLATNOM ZNENÍ.“.

11. Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny,
ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/001210-002 zo dňa 17. 08. 2020 vo svojom stanovisku
uvádza: „▪v ďalšom procese spracovania územnoplánovacej dokumentácie dopracovať Miestny územný systém
ekologickej stability obce o základný zoologický a botanický prieskum lokalít: D1 Horný Salaš, D3 Dolný Salaš,
D4 Podholíšom, D7 Badovec a D2 Cingové; ▪v lokalite D6 Kopanica definovať pri ďalšom spracovaní predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie únosné spôsoby rozvoja kúpeľnej funkcie a návrh revitalizačných opatrení
zlepšujúcich ekologickú stabilitu dotknutého územia; ▪nezasahovať pri stavebnej činnosti do vzácnych brehových
porastov Nimnického potoka, ktoré tvoria brehové porasty deväťsilov a vŕbovo-topoľových nížinných lužných lesov
s významnými ekostabilizačnými a estetickými hodnotami v krajine. ZA PREDPOKLADU REŠPEKTOVANIA
VYŠŠIE UVEDENÝCH PRIPOMIENOK ORGÁN OCHRANY PRÍRODY SÚHLASÍ S TÝM, ABY PROCES
EIA BOL UKONČENÝ V ŠTÁDIU ZISŤOVACIEHO KONANIA.“.

12. Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy úsek štátnej správy v
odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/001350-002 zo dňa 20. 08.
2020 vo svojom stanovisku uvádza: „Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení súhlasí s predloženým strategickým
dokumentom „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“ BEZ PRIPOMIENOK.“.

13. Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, ako
dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/001204-002 zo dňa 18. 08. 2020 vo svojom stanovisku uvádza:
„K oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“ NEMÁME
PRIPOMIENKY.“.

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, po oboznámení sa s obsahom vyššie uvedených
stanovísk ich v skrátenom znení uviedol v odôvodnení tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. Vyššie
uvedené stanoviská boli podklad pri rozhodovaní, či sa strategický dokument bude posudzovaný podľa zákona č.
24/2006 Z. z. v platnom znení.

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument z hľadiska jeho relevantnosti pre
podporu trvalo udržateľného rozvoja, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity resp.
ovplyvňuje iné strategické dokumenty, rozsahu ovplyvnenia hodnotných alebo citlivých oblasti, zhodnotenie
environmentálnych a zdravotných rizík, jeho význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného
prostredia, so zohľadnením kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení a
Prílohy č. 3 k tomuto zákonu a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol v súlade s §
7 ods. 5 zákona, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vyššie uvedené dotknuté orgány, nepožadovali ďalšie posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č.
24/2006 Z. z. v platnom znení, ale uplatnili vo svojich vyššie uvedených stanoviskách podmienky a požiadavky
majúce oporu v osobitných predpisoch a príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie
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ich rešpektoval a zahrnul do tohto rozhodnutia, ktoré bude potrebné zohľadniť pri ďalšom spracovaní a schválení
návrhu územnoplánovacej dokumentácie „ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA“
podľa osobitných predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania predmetného strategického dokumentu sa
nepredpokladá významný vplyv predmetného strategického dokumentu na životné prostredie a vznesené požiadavky
sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania, prerokovania a schválenia strategického dokumentu, ich
riešenie bude predmetom ďalšieho konania podľa osobitných predpisov, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto
procese.

„ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIMNICA” sú strategickým dokumentom s miestnym
dosahom, preto podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o v platnom znení „AK IDE O STRATEGICKÝ
DOKUMENT S MIESTNYM DOSAHOM, DOTKNUTÁ OBEC BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU INFORMUJE
VEREJNOSŤ O ROZHODNUTÍ DORUČENOM PODĽA ODSEKU 5 SPÔSOBOM V MIESTE OBVYKLÝM.“.

TÝMTO ZISŤOVACÍM KONANÍM NIE JE DOTKNUTÁ POVINNOSŤ POSUDZOVANIA KONKRÉTNYCH
ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU PODĽA ZÁKONA Č. 24/2006 Z. z. O V PLATNOM ZNENÍ.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v strategickom dokumente je ten,
kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v
strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných
predpisov.

Poučenie
Podľa § 64 písm. a) č. 24/2006 Z. z. o v platnom znení na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení, preto sa voči nemu
nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie sa doručí:
Obstarávateľ:
Obec Nimnica, Nimnica 115, 020 71 Nimnica.

Toto rozhodnutie na vedomie:
Dotknutý orgán:
1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej
geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.
2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, 837 52 Bratislava.
3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Odbor výstavby a rutinnej štandardnej
údržby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
5. Dopravný úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.
6. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
7. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky, oddelenie investícií,
životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín.
8. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín.
9. Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Hviezdoslavova 3, 911 01
Trenčín.
10. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.
11. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica.
12. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Centrum 1/1, 017 01
Považská Bystrica.
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 50 Trenčín.
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica.
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15. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
16. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna
správa ochrany ovzdušia, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01
Púchov.
Dotknutá obec:
1. Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Nimnica
Nimnica 115
020 71 Nimnica
Slovenská republika

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2/3330, 837 52 Bratislava 37
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Železnice Slovenskej republiky, Kováčska 3, 832 06 Bratislava 3
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Považská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 1
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská
Bystrica 1
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 1
Mesto Považská Bystrica, Centrum 3, 017 13 Považská Bystrica 1
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0008259/2020

Vec: Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Nimnica“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. v platnom znení.

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 31.08.2020  
14:01 Kmošenová Iveta, Ing. vedúci OU-PU-

OSZP vedúci odboru Nie   
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